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DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W DZIEWKACH, KUŹNICY WARĘŻYŃSKIEJ I LEŚNIAKACH Z
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

    W wyniku uchwał, podjętych w 2019 roku przez mieszkańców sołectw Dziewki, Leśniaki i Warężyn, w
sprawie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, postanowiono przyznane środki
finansowe przeznaczyć na doposażenie istniejących placów zabaw. Referat Gospodarki Komunalnej i
Lokalowej  przeprowadził  postępowania  administracyjne  wyłaniając  trzy  firmy,  którym  powierzono
realizację zadań w tym zakresie.

    Na placach zabaw w Dziewkach i Warężynie firma PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. z
Warszawy  wykonała  nawierzchnie  bezpieczne  za  kwotę  29.744,78  zł  brutto.  Na  placu  zabaw  w
Dziewkach wykonano bezpieczną nawierzchnię typu mata przerostowa gumowa wraz z podbudową pod
huśtawką  wahadłową  podwójną  (na  powierzchni  ok.  42  m2)  i  sześciokątem  sprawnościowym  (na
powierzchni  ok.  36  m2)  za  kwotę  10.999,58  zł  brutto.  Natomiast  na  placu  zabaw  w  Kuźnicy
Warężyńskiej zlecono wykonanie ok. 55 m2 bezpiecznej nawierzchni z płytki syntetycznej o grubości 45
mm wraz z podbudową pod urządzeniem zabawowym typu statek za kwotę 18.745,20 zł brutto. 

    Na placu zabaw w Leśniakach  firma „Simba” s.c. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z Lublina wykonała i
zamontowała  urządzenia  zabawowe  takie  jak:  huśtawka  jednosiedziskowa  typu  gniazdo  bocianie,
huśtawka  ważka,  karuzela  tarczowa  z  siedziskami,  bujak  na  sprężynie  typu  „konik”,  trampolina
prostokątna o konstrukcji w postaci metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowanej zamontowanej w
podłożu oraz wymieniła jedno z istniejących siedzisk huśtawki na siedzisko kubełkowe. Całkowita wartość
zadania wyniosła 13.445 zł brutto, z czego 50% stanowiło dofinansowanie w ramach konkursu pn.
„Inicjatywa Sołecka” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Ponadto firma ta dostarczyła na
plac zabaw w Warężynie siedzisko do huśtawki typu bocianie gniazdo za kwotę 2.080 zł brutto. 

    Natomiast firmie „FreeKids” s.c. Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski z siedzibą w miejscowości
Zawonia zlecono doposażenie placu zabaw w Leśniakach w zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 7+ za
równowartość  kwoty  19.576,68  zł,  z  czego  50% stanowiło  dofinansowanie  w  ramach  konkursu  pn.
„Inicjatywa Sołecka”.

    Wszystkie firmy wywiązały się z powierzonych zadań jeszcze przed końcem terminów realizacji umów,
dzięki  czemu  dzieci  i  młodzież  mogą  korzystać  z  doposażonych  placów  zabaw  jeszcze  w  okresie
wakacyjnym.

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej



Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


